Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tą ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
.

Geo. Washington.
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Suprantama, tu tautų tarpan turėtų ittOfeu- vokiečių
tauta, .jei jinai nori prisiim
ti lygybę ir netrokšti užval
dyti pasaulį.

kietijos vyriausybė veikiai
“Tatai principialis kiek
proviiicijas Alzas-Lorraine
Washington. rugp. 29. —bianius tarptautinio vciki- vienos taikos saikas turi
paskelbsianti atskiria kuni Prezidento \Vilsono atsaky-Įmo ir garbės principus; ku būt: Ar turi lemties savi
Maskva, rugp. 30.—Tre
gaikštija.
mas į popežiaus pasiulijimą ,'ri jiati pasirinko laiką karė; tarpiniu visų interesuotų
čiam rusu€ tautos atstovuA suAnot apturėtų žinių, šitą
pasitikėjimu, arba
taikinties taip skamba:
vedimui;
paleido
smūgi tautų
Įvažiavimo posėdyje svar
kunigaikštiją valdysiąs an
tiktai pilnos intrigų vyriau
biausia buvo kalbama gele
“Šv. Tėvui Benediktui žiauriai ir netikėtai; nesusiRUSAI BĖGA IŠ RU
RUSAI ŠAUDO
trasis kaizerio suims prin
sybės žodžiais iš vienos pu
žinkelių stovis. Inžinierių
XV: Turint Jūsų Šventeny laikė prieš jokią įstatymo,
MUNIJOS.
cas Eitel.
SUOMIUS.
nei susimylėjimo užtvarą; sės ir laisvųjų tautu grupe
sąjungos atstovai pažymė
Vokietija šituos pienus bės pranešima kariaujan visą
kontinentą
užliejo iš kitos pusės! Tai yra sai
jo, kad ant geležinkelių
skubiiia kuogreičinusiai įvy-' čioms tautoms iš rugpjūčio
Apleidžia savo pozicijas
LONDONAS, ragp. 30.—
kraujo vilnimis — ne tiktai kas, kurs paliečia reikalo
viešpatauja betvarke. Šian
1
d..
1917
m..
Suv.
Valstijų
kinti,
idant
talkininkai
ne

Moldavijoje.
Suomijos mieste Bjorneborg die jais tinkamai negali,
šaknį. Tai yra saikas, kurs
prezidentas įgaliojo mane kareivių krauju, be taippat
panorėtų
taikinties
ir
neat

nekaltų moterių ir vaikų ir turi būt pritaikinamas
suomiai sukėlė riaušes. Ke naudoties nei kariuomenė
pasiusti sekantį atsakymą:
Petrogradas, rugp. 30. — lias valandas rusų kareivių nei civiliai gyventojai. Su rastų minėtų provincijų be
bejėgių vargdienių krauju;
“Suv. Valstijų tikslai šio
“Kiekviena atvira ir neautonomijos.
Kuomet rusų tautos vado
o
šiandie
stovi
sulaikyta,
tvarkymą
labiausia
trukdo
[garnizonas kovėsi gatvėse
Vokietija
mano,
kad užkietėjusi širdis dėl šitos bet neįveikta — tai keturių ji* karėje yra žinomi visam
vai-veikėjai suvažiavę Mas
darbininkai,
kurie
streikais
kokiu,.' budn'susuomiais- Daugelis žmoPrancūzija bus pasigtitiėdi-.. pasibaisėtinos karės, tapo lienktadalių pasaulio prie pasauliui — kiekvienai tau
kvon tariasi,
reikalauja perdidelio sau,
tai, nuo kurios neslepiama
didžiai paliesta tuo sujaudi
misi tokino sumanymu.
pravesti šalyje pageidauja nių nužudyta ir sužeista.
šininkas.
užmokesčio. Jei geležinke
I
teisybė. Nėra reikalo išnau
nančiu Jo Šventenybės at
mą tvarką, kaip veikiau ir
liai į kelis mėnesius nebus
“Ta galybe nesiskaito vo jo. juos atkartoti. Neieško
pasekmingiau
sutvarkyti JAPONIJA PAGELBĖS sutvarkyti, kalbėjo atsto VOKIEČIAI PAĖMĖ MIE siliepimu; turėjo atjausti
vertę ir jėgą žmogiškų ir kil kiečių tauta. Juo yra begai- me jokios materijalės nau
STELĮ RUMUNIJOJE.
RUSIJAI.
armijas karės fronte, "Ru
vai, pasirodys baisios pa
tų motivų, katrie tą atsilie lestingas vokiečių liaudies dos. Esame nuomonės, kad
munijos fronte veikiasi bai
sekmės kaip šalyje, taip ka
baisios skriaudos, kurias
Berlynas, rugį). 30. — pimą suskubo pagaminti, valdovas. Ne musų reikalas,
sus daiktas — rusų armijos Tuo tikslu koncentruojama rės frontuose.
Fieldmaršalo von Maeken- taip lygiai turėjo karštai kokiuo budu toji didelė tau šios karės metu padarė pa
išnaujo neklauso savo vir
kariuomene.
Kalbėjo žydų atstovas seno armija Rumunijoje pa trokšti, kad męs pagaliau ta pateko jo valdyman, ar- šėlusi ir bnitalė ciesoriškošininkų ir dumia savais ke
Gruzenberg. Jis žydų vardu ėmė rumunų miestelį Mun- pasiektumėm taikos kelią, ba kaip jinai laikinuoju už ji Vokietijos vyriausybė,
liais nuo besibriaujanelo
Zurich, rugp. 30. — Čia
išreiškė džiaugsmą, kad Ru- eelul ir daugelį pozicijų kurį mums tąip intikinančiai įdegimu pamėgo jo tikslus, turi būt atitaisytinos, teeinu
priešininko.
gauta žinia, kad Japonija
musų reikalas yra tėmy- ne katros nors tautos val
...
...
,
. sijos revoliucija zvdams su- abiem pusėm Suehitza klo nurodė popežius. Tečiau buįa koncentruoja,
t,. ;
. „ , .
Fokshani apylinkėse, aus stipna arini
.. .
teike laisvę. Uz tai zvdai, nio. Nelaisvėn paimta apie tų. neišmintinga įstoti tau ti, idant likusio pasaulio is dančiųjų teisių lėšomis, bet
Mandžiurijoje.
Šita
žinia
trai-vokiečiai pradėjo ofenl pamiršę savo buvusius var- 1,000 numinu ir 3 anuotos. kėliau," jei jis nuvestų mus torija nebūtų paliekama jo kaip silpnųjų, taip galingų
evvn
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Ulta
iŠ
Bavarijos
ihlOStO
*
.
,kariauti
. ,. ,be
jų tų valdančiųjų teisiu apšyvą, Kuomet jie eme smaijx<
į, gus,
pasirengę
link tą tikslų, kokius Jo intakai.
kiai gulti ant rusų pozicijų,
idrai su rusais už Rusijos RUSIJA TURI DIDELES Šventenybė nurodo.
“Vesti taikos derybas su ginimu.
Sakoma, ta japonų armija [laisvę,
visa rusų divizija pametė
IŠLAIDAS.
Musų atsakymas privalo tokia į galybe sulyg princi “Atlyginimą bausmės for
savo pozicijas, ginklus ir di bus gabenama į Rusiją SiUkrainos atstovas pažypasiremti skaisčiais faktais, pų, kokius pasiūlo Jo Šven moje, valstybių suskaldymą,
džiausioj betvarkėj pasilei berijos geležinio liu. Bet jei mėjo, kad Ukrainai, pasi
t,
29. ~ 1x4 lię Jtitkųų. Čia neapeina tenybe — kiek galime pra tvėrimą savimeilių savyje
do bėgti atgal į Rusiją, Ši geležinkelio stmis uepage- šventę lig paskulnifųjų" gai
jos pinigyno mini*trr i s tiktai apie mušiu pabaigą, matyti — butų tas, kad ji užsidariusiųjų ekonominių
tuo pasinaudojo priešinin rintas, jei jis pasilikęs to- fj
Nekrasov spaudai pranešė, jų pertraukimą; apeina iš sai išnaujo atgautų jėgas ir sąjungų, skaitome nenau
kas ir varosi pirmyn be di kino, kokiuo buvo pirai kaatat„vas suvažia. jogei laikina vyriausybė dės
laikoma ir nuolatinė taika. atnaujintų savo tikslus. Ši dingu daiktu, o pasekmėje
desnio pasipriešinimo.
rėš, užims daug aiko nuga- vim,} (lžtikfinOj kad iatvi„ pastangas kuolabiausiai apNegalima išnaujo susilaukti tai priverstų visas tautas dar labinus kenksmingu, ne
bcnti
į
liusijijdidelę
arnupj.
taHta
kovos
prip
.
vokiečius
p-buoti
šalies
išlaidas.
Tam
Čionai tatai spėjama, kad
panašią baisenybių, tatai dėties į nuolatinę sąjungą, turinčio prigulinčios papė
Iš kitų šaltinių tenka pa- taip ilgai, kol jie nebus iš- tikslui bus-nuskirta specia- dabar reikia labai rimto priešingą vokiečių tautai, dės jokiai taikai, o tuo laaustrai-vokiečiai
trumpu
ivl
lė komisija.
laiku užkariaus Moldaviją, tirti, kad japonų armijos, vyti iš Kuršo.
sprendinio klausime, kas kini yra savo valdovo įran-'biau1 išlaikomąjai taikai,
Ir karės vedimui išlaidos mus gali ateityje apsaugo kiu. Toji tautų kombinaei- Viskas privalo lemties teiBuvęs Maskvos mil įtari
paskutinę Rumunijos dalį. gabenimui ar tik nebus pra
ja pasibaigtų tuomi, kad į sybe ir bendromis žmonijos
Gi paskui isibriaus Besara- tiestas naujas per Siberiją ais gubernatorius gen.-Gru- kieku galima bus susiaurin ti nuo tų baisenybių.
geležinkelis.
zinov reikalavo pravesti ar tos, kad tuo tarpu daugiau
bijon.
“Jo Šventenybė pasiūlo, naujai atgimusioji Rusija j teisėmis,
butų paduota
intrigoms,
“Negalime priimti žo
Sakoma, tuomi užsiimsiu mijose guoaštriausia disci pinigų bus pavartota naujų kad mes sugrįštumėm į
geležinkelių
pratiesimui,
* i n
o įvairioms kliūtims ir neiš- džio, kaipo gvarantijos nuo
pliną.
IŠMUŠĖ ANGLUS IŠ
amerikonai
su
japonais.
status nuo aute bellum 1
.
. ,
...../
vandens
jėgų
išnaudojimui
(stovis
pirm
karės),
ir
kad
I'™?
“
™
“
kontmvob.ie.jai,
Geli.
Aleksiejev
pasakojo,
POZICIJŲ.
dabartinių Vokietijos val
Pravesią naujus geležinke
ir kitiems panašiems reika tuomet seks „beinąs kitu ki- kurl? l>»««*<‘ngt,.. sukelt. dovų. Tokių žodžių ŽŠlaikokaip
kareiviai
karės
fron

lio bėgius ir pataisysią, se
visais savo piktais norais, mvbei negalime tikėti. Tok
tuose žudė savo ofieierius ir lams.
Berlynas, rugp. 3(1—šiaur- nąjį geležinkelį.
tiems atleidimas, išsiginklaVyriausybė sumaniusi Įprie kurių pastaraisiais ki sai žodis, kuris bus palaiko
nenorėjo kariauti, kuomet
rytuose nuo Frezenberg,
vimąs ir tautų sutikinę, paA..
vesti
cukraus,
arbatos
ir
remta
arbitracijos
princif
kais
v
°kietijos
vynansybė mas neatmainoma garanti
VOKIEČIŲ LAIKRAŠ kareivių ir darbininkų at
Belgijoje, vokiečiai kontr
degtukų
monopolius.
Dalį
pripratino
visą
pasaulį.
stovu tarvbos, kurias valdo
ja, turi paeiti nuo pačios vo
pais; kad iš tokios sutikmės
atakomis išmušė anglus iš
ČIAI PAŠIEPIA RU
išlaidų
padengs gyventojai
į
soeiąlistai,
paskelbė
karei“
Ar
taika
gali
būt
parem

kiečių tautos. Vokiečių tau
jų pozicijų, kokias jie andai
paskui bus nustatyta jūrių
SŲ SUVAŽIAVIMĄ.
savų Kuosomis paskolomis.
jviams
laisvę
ir
lygybę
su
buvo paėmę nuo vokiečių.
liuosybė; kad teritorijaliai ta sugrąžinimu jam Jo galy tos norus ir troškimus turi
Išlaidų
sąmata
1918
me

ofieieriais.
Prancūzijos ir Italijos rei bės, arba garbingaisiais pa žinoti visos kitos pasaulio
Amsterdam, rugį).
—
Oituz klonio apylinkėje,
tams, podraug su kare, sic
Geli. Aleksiejev pažymė
kalavimai, Balkanų valsty sižadėjimais, kuriuos galėtų tautos. Be tų gvarantijų vi
Rumunijoje, austral-vokie- Vokiečių laikraščiai palie
kia 7 milijardus rublių.
sokios derybos ir sutartįs
bėlių klausimas ir Lenkijos
čiai pasekmingai šturmavo pia msų suvažiavimą Mask- jo, kad už senosios vyriau
išreikšti derybų metu?
apie fssiginklavimą, arbitraatgaivinimas paliekamas iš
augštumas. Paimta ličiais- įvoje. Aštriai kritikuoja Ke- sybėj kareiviai buvo apsku
ATMEffĖ PARTINIUS
“
Rimtas
politikas
privalo
eiją, teritorijaliai išlyginirišti tokiai sutikmingai ka
renskio kalbą. Sako, Keren rę, badmiriavo, bet juose
vėn suvirs 600 kareivių.
MOKESČIUS.
riaujančių šalių nuožiūrai: šiandie matyti, jei ligšiol toljųai, mažesnių tautų atgaiskio kalba liudija, kad da klestėjo karės dvasia. Šian
Washington, mgi>. 30. —
be to taikos derybų metu nepatėmijo, kad taika nega- vinimas — bus niekam tiku
ISPANIJOS KARALIUS bartinė rusų laikina vyriau die kareiviai pavalgydinti,
Tarp' kitų karės mokesčių
tinkamai
aprengti,
turi
prisieis atkreipti domą į Ii tikrai remties politiki- sios, nei viena tauta Jomis
IŠKELIAVO SOSTINĖN. sybė šalį valdo autokratiš
buvo
sumanyta
padidinti
niais ir ekonominiais apri- nepasitikės, ypač jei tas vis
kai. Patį Maskvoje suvažia amunicijos, bet kariauti ne mokesčius už siunčiamus troškimus ir norus tų tautų,
nori.
'kurią politikinis likimas ir bavimais, turinčiais nešti kas bus atlikta su Vokieti
Madridas, rugp. 30. — Is vimą vadina “Maskvos ko
uždarytus laiškus ir atviru
priklausomybė bus svarsto naudą vienoms tautoms, gi jos vyriausybe, bet ne ąu
Juos nupuldė socialistų
panijos karalius Alfonsas medija.” Tokią tai, esą, lais
tes. Tečiau senatas didžiuma
truškiuant ir braklinant ki pačia vokiečių tauta.
ma.
XIII apleido Santander iš vę rusams valstiečiams da doktrinos.
balsu ta sumanvma atmetė.
“Aišku, kad nei viena tos tas tautas.
“Turime palaukti kokių
Kunigaikštis P. Kropotkeliaudamas automobiliu i vė revoliucija.
Kai-kurie senatoriai tvir“Amerikoniška tauta pa nors naujų didžiųjų eeutrakin reikalavo,
Rusija fįna,
jeį senatas nenori programos dalis negali būt
La Granja.- Iš ten keliaus
įtinkamai atlikta, kol sugri- nešė dideles skriaudas nuo lių valstybių tautų tikslin
sostinei),' kur dalyvaus mi UGNIS SUNAIKINO TOR nesitaikintų atskiriai su Vo uždėti augštų karės mokes
,žimas
į “status quo aute ciesoriškos Vokietijos vy gų prirodymų. Duok, Dieve,
kietija, bet kariautų ligi ga čiu turčiams, tai nereikia
PEDŲ DIRBTUVĘ.
nisterių posėdyj.
lo. Be to jis pa/arė, kad nei tokių, kurios palies la bellum” neduos išlaikomojo riausybės rankų, bet už tai kad tie prirodymai butų pa
■■
. ..... ,«» »■■■
i
•
ateityje Rusijos respublika binus neturtinguosius žmo ir atsakančiojo trim tikslui 'netrokšta atkeršyti v<^<ie- duoti veikiai ir tokiuo budu,
Copenhagen, rugp. 30.
—- Londonas, nigp. 30. —
pamato.
eių tautai, kuri pati kentėjo kad butų galima visur su
Čionai pasklydęs gandas iriŠehvvartzkopfe, Vokietijoje, nebūtų skaldoma ir keičia nes.
“Šitos karės tikslas yra'visokias karės sunkenybes, grąžinti pasitikėjimas tau
abelnas manymas, kad Ru- j praeitą sekmadienį pakilęs ma kokia tai federativine
paliuosuoti laisvąsias pa-Į tos karės, kurios jinai nepa- tų ištikimybe, taippat gali
ORAS;
sijos ministerių pirminin gaisras sunaikino torpedų valstybe. Rusija, anot Krosanlio tautas iš pavojaus ir kėlė. Amerikoniška tauta ti- mumas padaryti taiką.
potkino, visuomet turi pasi
kas Kerenskis esąs ne' kas dirbtuvę.
iš milžiniško militariznio or- ki, kad taika turi remties
Robert Lansing,
Rugpjūčio 30, 1917 m.
likti pilnoj savo čielvbėj.
kitas, kaip tik lordas Kittautų
teisėmis,
kaip
mažų,
Chicago ir apybnkės. —'ganizmo valdymo, kurs konKarės frontan iškeliavo
Huv. Valstijų Val
— Toronto, Kanada, rugp.
cheųeivikurs tariamai yra
Šiandie
ir rytoj gražus oras;''traliuojamas
neatsakomo- taip didžiulių, kaip silpnų,
vyriausias
armijų
vadas
30. — Priverstinę kareivia
žuvęs, jnrėsę.
stybės sekretorius.
Įsios prieš nieką vyriausy- taip galingų tautų, bet ne
Kornilov.
Iškeliaudamas šiandie truputį šilčiau.
vimo
įstatymą
jau
patvirti

.'Ui t •
>. •; • •
Temperatura vakar aug- bės, kuri, slaptai plenuoda- vyriausybėmis. Taika turi
•— VVasliiugton, rugp. 30. no generftjis gubematorius pažymėjo, jogei viskas bu
Stockholm,
visų ta uty laisve ir
sią kuogeriaųaįoje tvarkoje, ščiausia 68, žemiausia 61 ma užviešpatauti pasaulį, remties
Suąreštųotų JO sufragieeių
ėmė vykinti pienus, neatsi- teisią lygybe, taip kad rigos / b>nai rugsėjo
— fįasseį rįigp. 30.—Aus kuomet busią sutvarkytos laipsnis
teismas njulmuęU po $2ą pa
įąulė teko 5:13, leidiesi'.žiūrint nei-f autertis, nei į tautos MėKj ‘diįyvipąą. pvĮšiaąia viso
baudos kiekvieną. Ęufraęįe- trijai trūksta anglių/ kurių armijos. Tai turėsią įvykti
papročius, bei iŠ seno ger-!šaulio ck<Mišminėję naudoje, konfercneįja.
tuojauR po šito suvažiavimo-.
“
niekur negali gauti.
apeliuoja.
t
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Vokietijos sąlygos, kokios Jta Kerenskio vyriausybė visai Rusijai yra negeistina ir
bus pa siųstos popežiui.
.Jei tikėti toms Vokietijos jinai grąsia šaliai pavojumu
umeratoa kainai
Chiaaaole metama ..........
J8.W taikos sąlygoms, tai joso Kuomet - socialistams pasi
• mtaaalam
f 8.8#
» dnėnaatama •am:: ***** Lietuva visai nepaliečiama. seka kur įsigauti svarbesJbt><>« «.T. mlMtaoM
8 lųtMelama ...... <>.(• Vokietija pasitenkina tik nėn vieton, jie kelia nuolati
I mėnealama<,....., 81.88
rusų Lenkijos neprlgulmy- nę betvarkę. Jie rausia ge
Ketverto laida .............. ,.................
Perkant atskirais numeriais visur
be, gi Lietuvą ir Kuršą ap riausius pamatus ir ne k įlo
no le.
mi nepatenkinti.
Prenumerata mekasl likaino. Lai* leidžia.
*© B

Kataliką
Btna kMdltn* ltakytM

kas skaitosi nuo uis! rašymo dienos,
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. PlnĮcal variausia si««
sti * iSperkant krušoje ar szpresa
■'Money Order” arba Įdedant pinlcua
| registruotą laiSką.
•
Redakcijai
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Jst
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Sulyg tą sąlygą įvykus
taikai, Lietuva išnaujo pa
liktą Rusijos globoje. Oi
nuo Rusijos ateityje Lietu
va gali susilaukti jei ne neprigulmybės, tai pilnos au
tonomijos.
Tatai ir velytina, kad to
kiomis sąlygomis, kaip jos
paliečia Lietuvą, kuogrelčiausiai įvyktu taika.

BAISUS STOVIS, BET
TAIKOS NENORI.

Šitai žino irisu visum.le
ne, kulią*.- atstovauja kade
tai. Kadangi socializmas
konservativiškai Rusijai yra
begalo pavojingas daiktas,
tatai kadetai minėtam suva
žiavime pastatė Kerenskiui
ultimatumą: Arba pertrauk
visokius ryšius su socialis
tais, arba pasitrauk šalin
?š užimamos vietos.
Kol-kas nėra žinią, kaip į
tai atsakys Kerenskis. Ar
jisai išpildys kadetą reika
lavimą, ar stos prieš juos
kovon. Jei jis išpildytu rei
kalavimą, žinomas daiktas,
Rusija butu daug laiminges
nė. Veikiau visoii šalin butu
pravesta
pageidaujamoji
tvarka. Veikiau butu su
tvarkyta kariuomenė, kurią
šiandie tie patįs socialistai
demoralizuoja. Rusija veikiau atsistotą ant stipresnių

Ketvergas, mgp. 30,1917 m.

Dabartines kares kruvinos: ma
lones ir taikos reikalingumas
TUOJAUS.
(Žiur. “Draugo” No. 294.)

Mums rodosi, kad šiame atsitikime mes privalome
pilnai sutĮktisu -prezidentą Wilsowu-ir pripažinto .,įit bė
džius: “TAIKA BE PERGALĖBI)^BAC^WITHQŲJ

VICTORY).
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,

Prezidento Wilsono pirm pasitrinta- Xąuiaųįapčioins
valstijoriis formula “TAIKA BE PERGALES” yra la
bai protinga, giliai diplomatiška, ir verta kuoplačiausios
ir kuoširdingiausios paramos.
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Už tokį tinkamą pasiulijimą užbaigti žmonių giminę
f
.»’
*
naikinančią skerdynę p. Wilspnas užsitarnavo didžiai
Du budai užbaigti karę.
protingo diplomato vardą ir jo istoriškas taikos be borgąlės pasiulijimo dokumentas bus amžinai dėkingų .žmo
t
t ’
*
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Šioje uekulturiškoje karėje jau paguldė galvas mili nių gerbiamas ir lygiai vertinamas su popežiaus Beųedikjonai gražią, sveiką, norinčią gyventi vyrą. Be to, ji yra to XV neseniai išsiuntinėta taikos nota.
?,
labai žiauri, daug kukuoja, gadina žmonių dorą ir gali
Užbaigimas Didžiosios Europos Karės bė pergalės
pagimdyti visuotiną baisą bankrotą, arba milžiniškiausią
jau yra visiškai tinkamas pradėjižuas nimbus kultūros
visame pasaulyje revoliuciją, kas, žinoma, labai nepagei
darbo ant viso žemės skritulio, nes TIK tokia taika, o’ ne
dadtina.
kitokia, bus abiem pusėm greita, teisinga, garbinga ‘ir
• '■
J '
1 "■
Taigi, atsižvelgiant į tą viską, būtinai reikia kuogrei- tvirta.
čiausiai ją užbaigti ir pradėti naują gyvenimą, — ramą,
TAIKA BE PERGALĖS BUS GREITA, nes:
teisingą, krikščionišką.
Jeigu VISOS dabar kariaujančios valstijos pri
>
*
Sunku išsivaizdinti, kad gera širdis ir sveikas protas
pažins, kad- taika privalo būti be pergalės, tai juk
netrokštą tą baiseuybią pabaigos, kuomet tautos paliaus
nėra nei
mažiausio išrokavimo tęsti toliau karę
pražūtingą žmogžudišką darbą ir susilauks linksmos,
nors ir vieną dieną ir reikia tuo jaus pradėti derybas.
linksmos, linksmos taikos valandos.
Atmetus prezidento Wilsono tuos tris brangius ir iš
Kas, akyveizdoje* tų visą. pragarišką baisenybių agi
ganingus-žodžius apie karės užbaigimą, nelaimingas
pasaulis tikrai negalės turėti greitos taikos.
tuoja dabar prieš taiką ir šmeižia tuos garbingus ir di
džiai naudingus žmonijos sąnarius, kurie mėgina sutai
Kol vokiečiai, “austrai,” turkai ir bulgarai sumuš
kinti kariaujančias valstijas, tas turi labai silpnutį protą,
kelioliką kartą už juos skaitlūlgesnius talkininkus
begalo blogą valią ir užsitarnauja vien tik pasigailėjimo
gal praeis oenki, dešimts ar daugiau .buisių-baisiaukaipo smulkučiukas, nenaudingas žemės sutvėrimas.
sią metą.
. . \Didžiai musą branginama šalis Amerikos Suvienytos
Nelengva bus ir talkininkams sumušti’labai ge
VaLstijos,kurios suteikė mums. tokią svietiugą pastogę,
rai mokančius kariauti vokiečius ir ją bičiuolius. Kol
apskelbiant karę Vokietijai keletą kartą pažymėjo, kad
kas talkininkai beveik nedavė vilties, kad jie sugebė
ji prisidedanti prie talkininką nedėlto kad karę prailgin
tą sutraškinti Vokietiją ir užtat to belaukiant gal
tą, bet priešingais KAD PAGREITINTŲ KARES PA
mes ir už penkiolikos metą neturėsiine taikos!
BAIGI.
Vadinas, kas nori greitos taikos, tai privalo pri
Pirmas musų pilietis, p. Woodrow Wilsonas, savb
pažinti p. Wilsono žodžius —.“Taika be pergalės.”
kalbose ir gi nesykį išsitarė, kad jis, draug su visais Ame
TAIKA BB PERGALĖS BUS TEISINGA, nes;
rikos gyventojais, trokštąs greitos taikos.

-Rusą suvažiavimui Mask
voje
vyriausias armiją va
MIESTO OFISAS
(Down Town Office)
das gen. Kornilov pranešė,
828 Kcapor Block
72 W. WASHINGTON St.,
kad rusą armiją stovis la
bai blogas visuose frontuo
se. Sudemoralizuotą armiją
negalima veikiai sutvarkyti,
kol tai bus atlikta, prieši
ninkas galės atsidurti ir ties
pačiais
Petrogrado
ar
Maskvos variais.
laisvės, pamatą.
AR RUPI JUMS PRIAU
Iš gen. Kornilovo prane
Bet nežinia kas išeitą, jei
GANČIOJI KARTA;
šimo sužinoma, kad Rusija Kerenskis, savo šalininku
su tokiomis savo armijomis paremiamas, atsisakytų ka
Kaipgi nerupes. Kiekvie negali ilgesniai kariauti.
detų klausyti ir mestu jicibs
nam musą tas rupi ir turi Turi kreipties į talkininkus
atgal pirštinę.
rūpėti. Ypač Amerikos lie ir šitą maldauti kuoveikiaus
Anot naujausių žinių Ke
tuviams turi rūpėti priau baigti karę.
renskis šiandie Rusijoje jau
gančioji lietuviu karia.
S. V. Sekretorius Mk'Adoo berods 10 rugpjūčio
Bet ne. Rusai ne tik to nebe tas Kerenskis, kuris
Jeigu viena pusv'apgalėtų kitą ir diktuotą-.apga
Priaugančioji karia — tai
nedaro, bet jie dar atmeta kituomet savo kalbomis su š. m. kalbėdamas kongrese apie karę taipo gi minėjo, kad
lėtiems tik sau patinkamas sąlygus, tai teisingumas
musą vaikai. Visos tautos
Šventojo Tėvo pakvietimą, žavėdavo minias ir pačius jis yra greitus, taikos šalininkas ir, kad ją nuomonė pil
latrai nuo to nukentėtą. Taip dalykams virius sunkų
savo vaikais rūpinasi. Deda
nai
sutinkantį
su
prezidento
nuomone.
Štai
pamatinė
jo
taikinties. O juk tasai Šv. socialistus. Seniau, mat, pa
tikėti, kad ir pavergtu tautą buitis pagerėtą, nes lai
visas pastangas, kad vaikai
gražios
kalbos
mintys*
mėjusieji beveik nieko nebijok ir elgsis taip, kaip
Tėvo pakvietimas taip bu čioje kariuomenėje buvo pa
/
išaugtą apšviestais ir dorais
jiems geriau:: O kas iiežino dabartinio valstijinio
vo kaip ir skęstančiam pa- naikinta mirties bausmė.
Suv. Valstijos prisidėjo prie karės netiki delta, kad
(Darbuojasi, kad jie išaugę
egoizmo. Beveik visos valstijos nori; turėti -kųodaugelba, be kurios, rasi, jau Šiandie gi Kerenskio įsaky apsaugotų laužomas savo teises, bet ir delto> kad sugrą
.butą stipriais tautos nngiausiai žemių, priešinasi pąvęr^tų tanią ląįąyei ir
nebus kitokio išsigelbėjimo. mu ta bausmė išnaujo ‘su žintų; taiką rkenoiančiai., žmonijai,
Įfiais. Trokšta, kad jie neišRusą tautos vadovai žino grąžinta. Šitai taigi daugelį
Taika be pergalės teisingiausia,-dar ir dėlto, kad
tautėtą ir nepražūtą svetim
Taigi, visi šiąp. šalies žvarbesnieji valdžios atstovai
savo armiją beje gumą, o te- rusų “demokratą” ir atšal
ji; nepražudys- nei viouos civilizuotos valstijos, kas
taučiu vilnyse.
drąsiai
ir
viešai
pažymi,'
kad
jiems
rupi
sutęik(i
žmonijai
čiau nutarė kariauti ir ne dė nuo Kerenskio. 'Šiandie
butą labai 1 iudna, netikslinga ir neteisinga. J uk dė
Ypač Amerikos lietuviu
taiką
ir
užtat
kiekvienas
Šuv.
Valstiją
gyventojas,
vis
pasiduoti.
lei šios karės ištykimo klaidinga butu kaltinti kurią
kareiviai jau be jokio pravaikams kiekvienam žing
tiek
pilietys
ar
nepįlietis,
norintis
patriotiškiausiai
pa

nors vieną pusę. Pavyzdžiui, kalbant apie Vokietijos
Sunku išaiškinti tokį kei džiugimo atsineša į buvusį
snyj grąsia ištautėjimo pa
tarnauti
laisrid
AVashingtono
tėvynei
privalo
visomis
išgan
didį militarizmą ir gan bjaurų junkerizmą nega
karės ministerį. Šiandie kastą pasielgimą.
vojus.
reiviai gėles beria po geli. igąlėmis darbuoties, kad sugrąžintą žmonią giminei branlima užmiršti ir labai gobšios ir pavydžios Anglijos,
Šitą pavoją, ačiū Dievui,
kuri nori viešpatauti ant visą jūrių, turėti savo ran
KAS IŠEIS Iš MASKVOS Kornilovo kojom. Šitas ka-1 gią taiką, apie kurios gęistinumą nuolat kalba ir prezimums galima prašalinti.
zoką
atamanas,
mirties
baudentas
AVilsonas
ir
sekretorius
McAdoo
ir
kiti
sostinės
kose pasaulinę prekybą, kontroliuoti Persiją, Mažąją
SUVAŽIAVIMO.
Mes turime prieš jį ginklą.
Aziją, Mesopotamiją, Arabiją ir t.t.
*
Rusijos ^pirmaeilėj” so smės šalininkas, visos rusų viršilos.
Štai už kelią dieną lietu
kariuomenės gerbiamas.* Ga
Nors mes nežinome'kuomet ši karė pasibaigs, bet mes
Taigi, atsižvelgiant į karės priežastįs ir jos sie
viškose parapijose atsida stinėj Maskvoj seka nepa
kius aišku, kad tik taika be pergalės bus tikrai teiprastas rusą tautos atstovą limas tatai daiktas, jei Ke žinome, kad ji privalo pasibaigti visą tautą teisią pa
rys l-ųtalikiškos tautiškos
renskis
pasipriešintą
Mįaskgerbimu ir žmonijos atgimimu.
|
• singas Europos katastrofos užbaigimas.
suvažiavimas. Suvažiavimą
mokyklas. Šitos mokyklos
vo«
suvažiavimo
didžiumai,
Prie taikos mes privalome žengti nesivadovaujant TAIKA BB PERGALĖS BUS GARBINGA, nes:
tatai ir yra ginklas prieš sušaukė dabartinis ministerią pirmininkas Kerenskis. priešais save pamatytu mi valstijinių bei tautiniu egoizmu, bet tik vadovaujanties
priaugančios kurios ištautėJeigu vienas kariaujantis šonas visiškai išloš ka
plačiai suprantama artymo meilė ir neužginčijamos tei
jimą.
, $(, Yra suvažiavę įvairią parti lijonus durtuvą.
rę, tai kito šono valstiją garbė neva nupuls ir gėdos
Po šito suvažiavimo turės sybės principais.
Kįekvieno brolio lietuvio, ją ir srovią atstovai. Taria
dėmė pasiliksianti visoms gentkartėms. Dabar gi,
turinčio vaikus, pirmutinė si, kokiuo budu laisvąją Ru įvykti kokia nors perversme
Užtat
KIEKVIENO
ŽMOGAUS,
KRIKMflO
kaip impežius pripažino, abieju kariaujančią armiją
siją išgelbėti iš grasinančio laisvoje Riusijoje. Kitaip ne
rūpestis turi būt: leisti savo
NIES
IR
PILIEČIO
SVARBIAUSIA
DABARTINĖ
garbė yra dar nepažeista ir užtat užbaigiant karę be
pavojaus,
kaip pravesti gali būt. Nes visomis pusė
vaikus mokinties į parapiją
pergalės
’ ir talkininkai ir centralės bičitiolės galėtą
PRIEDERMĖ YRA ISSIJUOSUS VISUR IR VISA
katalikiškas tautiškas mo tvarką kariuomenėje ir ša mis siaučiant betvarkė labai
džiaugties taip vadinamąja garbinga taika:
veikiai gali pragaišinti bti- DOS AGITUOTI UŽ KUOGREICIAUSIĄ ŠIOS KA
kyklas. Tai ne viena rūpes lyje.
Anot apturimą žinią, pa vusią didžiulę Rldmamnuj RĖS PABAIGĄ IR UŽ TEISINGĄ, GARBINGĄ IR TAIEAėBE PERGALĖS BUS TVIRTA; nes:
tis, bet ir šventoji pareiga
TVIRTĄ TAIKĄ. (1 \)kios taikos ir Suv. Valstijos trok
taip daryti. Nes tose, mo čioje suvažiavimo pradžio imperiją.
Jeigu talkininkai diktuotą taikos sąlygas Ber
je
atstovai
pasiskirstę
į
ke

šta).
kyklose vaikai ne tik bus
lyne sumuštioms vokiečiams, tai šie gal toje put die
lipt kad agitnotį UŽ GREITĄ KARĖS PABAIGĄ’IR
Žmonių pragaišti*.
išauklėti krikščioniškai, do lias sau priešingas dalis.
noje vėl pradėtą rengties prie naujos karės, kad at
rai, bet ir tautiškai. Ją jau Vieni ją palaiko dabartinę
sigautą.
,
Kiek tautos nukentėjo to TEISINGĄ, GARBINGĄ IR TVIRTĄ TAIKĄn-eikia ži
nose širdelėse bus įskiepyta vyriausybę ir jos politiką su je pragaištingoje karėje ir noti karės užbaigimo budus ir suprasti kuris iš tą būdą
Jeigu gi kaizeris diktuotą taikos sąlygas Pary
ne tik Dievo, bet ir tautos Kcrenskiit priešakyje. Bet kiek savo žmonią palakio galės suteikti abiems kariaujančioms pusėms tikrai pa
žiuje, tai sumuštos talkininką valstijos ir gi įpradėtjj
Meilė. Gi jei iš mažens toji kiti (o ją yra didžiuma) jo karės laukuose.- Tikrai geidautiną taiką, tai yra: greitą, teisingą, garbingą ir
iš naujo su paskuba ginkluoties ir kitą, gal dar bai-i
trieile įskiepijama, jinai Ilgi priešinusi Kerenskiui ir jo negalima sužinoti žuvusiųjų
sesnė, karė iškiltą tuojuus, kaip, jie pusi justą ganėti
tvirtą.
'
Mtnert širdyje pasilieka. Ši vyriausybei. Toji didžiuma, skaičiaus, nes jau kelintas
nai galingais.
. , . '<
i .
Kiekviena karė teguli pasibaigti tik viynu iš šitokią
las atnoša baudą ne tiktai tai kadetai (konstitncionali- mėnuo niekas oficialiai ne
ŽODŽIU SAKANT NIEKUOMET: NEGALI
dvieją būdą;
,
štai demokratai) su Miliuvienatai, bet visai tautai.
BtUTI TIKRAI TVIRTOS, PASTOVIOS TAIKOS,
pranešama . Kitos kariau
' 1) Viena kąrinujanti pusė visiškai apgali kitą ka
Leiskite k vaikus į parapi kovu priešakyje. Kadetu
JEIGU JI BUS PAREMTA ANT-.PERGALES,
jančios viešpatijos visai tiie riaujančią pusę ir pergalėtojai diktuoja taikos sąlygas
ją katalikiškas tautiškas partija, kiek žinoma, Rusi
APIPLĖŠIMO, SUDRASKIMO KOKIUS NORS
joje yra stipriausia, taigi ir ko nepraneša aj»ie pražnvu* apgalėtiems; arba
'
mokvklast
VALSTIJOS KŪNO f ŠMOTUS ir t.L
sius nu* pat kairės pra
intekminginusia.
2) Priešai pradeda derybas, kad išrištą ginčą ir su
Istorijoje, mes galimo rasti galybės taktą liūdną
džios.
Rusija, Italiįpi nei
Kadetai labai nepatenkin
sitaiko geruoju, nelaukiant kas liks apveiktas ią kam teks
LIETUVA PALIEKAMA
pavyzdžių, kad sumuštos valstijos tnojaus pradėda
kitos možesnės viešpatijos
ti dabartine Kerenskio vy
pergalėtojo vainikas.
RUSIJAI.
vo ginkluoties ir kaikinnam laikui" praslinkus vėl
Vokiečiai
riausybe, nes jinai pm-sisun- nieko neskelbė.
Kitais žodžiais tariant,, žmonija gali turėti tąip gei
baisios kildavo karės, kuriomis apgulėtieji bandė
pranešdavo kuris nuo kurto,
Vokietijos itfirlanioiito ko kusi socializmu. Šitų vy
stiną taiką arba kuipo pergalės vaisių arba taiką be per
susigrąžinti atimtas ždlmcs, guvlpę ir• t.‘4. Taigi, neatliet..Austrija ir Turki,įa vi
mitetas, anot, žinią iš Ber- riausybę formaliai valdo,
galės, t. y. tokią laiką, kokią 20 gruodžio paskelbė p.
kuytokim praaibiss klaidumuos'pastovi taika'įx>-tokios
sada tylėdavo.
lyifo, redaguoja Šv. Tėvui taip vadinamos, kareiviu ir
Wilsonas, kviesdamas kariaujančias 1‘iuropos valstijas
žiaurios ir ilgos kares mums ypač yra itilAilinga.*
Stengtasi susekti galėti*
afeakynią į jo pasiulijimą darbininkų atatavų tarybos.
užbaigti karę.
'(u" 11 * * tj. i
i • i J ■ i i *! • f » *
Vfcdiųas,
iŠ
viršįHiminėtą
nurodymų aišku, kad jget$$kiiitįųs. Vokietija pasią- Tarybose gi šeimininkauja no skaitliaus iš Augių ir
Taigi, kokios ryšius taika butą mums geriausia?
riausia kenčiančiai žmonijai'taika,: ta i pivzidėgto VVįlsŲųf)
sin ui Šv. Tča
jvui?. taikos są- socialistai. Ir pačiam mili Vokiečių pranešimų. ŽftvuAr
.geriau..butų,
kad
kairę
laimėtų
vokiečiai*.su
sa<o
pirm
siulytg— “TAIKA RE PKECGALĖŠ?'
J
ute rių sąstate yra daugiau sią ją, užmuštais arba nuo
sėbrais arba anglai,: rusai ir ikiti talkininkai a»bapkodinei
(Bus dmigiau.)
t j
'Vakar iš Waskihgtono socialistui nvgu ją reikėtų žaizdų, skurtjosi nemažinus
vieni-iiei kiti ndbliinctų.ir invykRj taikoje pergalės, taip-,
ir no danginus 8,
gžuta žiuia, kad prezfdėntm imant prr»|mreicuftliai.
nueGiuoitir
kaip rašė taikos notoje prezidehial VVilsonos.
Šita socialistiškai nudažy- 000,000.
Wilsonui jau- induota tos
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(Apgausiu.) Į
mokytojus, bet4 ric ‘‘darak
/
VARPAI
s*
ATMINČIAI vartai
1911
IŠPŪTIMAS.
toriai,” žinirt, suteikdavo
Me.Stiuiue IUJ1 Foundry Oo
llalUiuorv, Md. U. S. A.
tiktai pradinį apšvietimą.
ERGIJOS
Yra šimtai valgio rusiu,
Augštesnio mokslo Lietuvos
dienos jau
kurie
yra priežastimi vidu
praėjo. liet
bajorija ieškojo garsiuose
p Jūsų pinigai turi būti pa- B
vis dar tarpe mus
Įkurta 1867 metuose.
riu
išpūtimo,
paprasto
simp

ra daug vergų,
x Ar turėjo lietuviai seno- tuomet Europos universite
j £ dėti geroje saugioje vals
r
urie yra atstuz
k
Pietvakarinis kampas La Saite ir Adams St.
“Vėje koki savo raštą, apie tuose: Paryžiuje, Bolonijo tomo ilustojime apetito ir
miairų nuo savo darbo beširdė*
tijos bankoje
verg-mistrės-LlGOS.
žarną
suirimo.
Iš
pūtimas
Suvirs 60,000 depositerių
tai ueužsiliko jokiu tikru je,
ypatingai
Vokietijos
Yra labai lengva išvengti ma
žų
kliūčių
išaugant
j
(Jideles,
yra
sunku
prašalinti,
bet
Tri
SAVINOS DEPARTMENT
žinių. Visa ką žinome apie 'universitetuose, kaipo arti-.
jeigu ūmai atida ant to atkrei
nerio
Amerikoninis
Karčio

piama.
Ir
tas
yra
jūsų
pareiga
Deposlt&s
ant
dolerio
Ir daugiau priimami t nuošimti mokama ]
lietuviu gvvenimą žiloje se- mesniuose. Į Krakovo uriiOP CH1CACO
iink paties savęs ir savo šei
ant
metų.
Mihvaukcc avenne
mynos tai vis atlikti.
novėje, žinome iš raštu sve- versitetą lietuviai mažai te- jo Vyno Eliksiras priduoda,
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Kamp. Carpenter St.
Nuo
skaudėjimo
pilvo
ir
žar

Baugi Ranka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
timtauėiu — vokiečiu, rusu’silankė. Taigi, matyt, pradi- greitą ir užtikrintą pagelbą j
nų, kaipo plovimas skaudžianTrust Deparmentas Išpildo visus premonės sąryšius.
čios gerklės intraukimui j save
3% ant Jūsų Pinigą
REAb ESTATE DEPARTMENTA8 .
ir kitu* lietuviu* kaimvnu.
• * uis mokslas tarp žymesnios'.tokiuose atsitikimuose. Jis
apmalšinimui dusulio, nuo gal
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant I
vos
ir
ausų
skaudėjimo;
ect.
Atdara Panedėliais ir Subatomis
bajorijos
buvo įprasalina iš viduriu visas su- i
namų; iškolektuojame randas.
1
Reikia atminti, kad anais Lietuvos
Vakarais iki K valandai
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chlcagoą, |
yiduriniu amžių laikais raš tuomet jau bent kiek pra gedusias medegas ir nureguyra dabar ant pardavimo $500 Ir augščiau.
Skoliname pinigus ant Namų
apsireiškia esąs iš geriausių na
to mokslas buvo labai retas plėtęs, nemaža lietuvių ieš liuoja normalį žarną funkcio’
minių gyduolių, esančių ant
£ Persiunčiame pinigus į
navimą. Jis gelbsti nuo žar!
pardavimo— 35c už bonkutę.
daiktas, rašto, temokėjo be kojo augštesnio mokslo.
Nuo Reumatizmu, l’adugos, N eurai t- !
gijos, PcreiSaldyino, Apftlubiino. Dantų* , S Europą Ir galima gauti
nu užsikimšimo, nerviškuveik vien tiktai krikščioniu
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru- i
Tikraisiais Lietuvos švie
Laivokartes.
ti nėję, uaip ir nuo visokiu kitu rcuoia- . F:
mo, vėmimo, galvos skaudė
dvasiškija, todėl netik pas
tinku ligų, naudoki
tėjais buvo vienuoliai je- į
jimo, nerviškumo, nemigos!
lietuvius, bet ir pas labiau
PAIN-EXPELLER,
zuitai. šešioliktame amžiuje;
JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
apsišvietusias tautas mo
etc., galite atsidėti ant šioj
kaipo seną Ir iiztikžtlnų draugi) ftrimy- j
PAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA
Vakaru Europos kraštuose Į
no. pi-r pu—* iiyitmečio.. Tik 65c ir I
TARIMO ir “VApOVAS IŠRADIMU” KĄ IšRAST IR KAIP UŽPAP. llt-motAviėlu» H. M. SUamont
kančiu rašyti dai nedaug
35c (rankute; galima gauti visose ap- !
vaisto.
Trinerio Ameriko
TENTl'OTI ir rašytą GVARANUIJĄ.
Bandymai ir cgzumlnacijoa
tiekose arba pas pati fabrikantą—
jie jau buvo pragarsėję
modelių arba braižinių darome DYKAI.
Ofisas musų randasi
tebuvo.
ninis Karčiojo Vyno Eliksi
F. AD. RICKTER &. CO.
kaipo mokyti kunigai ir ga
AVASHINGTON'E,
kur
yra
Departamentas
Palentavimo.
J*—60 Wa»hlngton Street,
New York.
ras yra patikimas vaistas,
Kada lietuviu tauta susi bus mokyklą vedėjai. Užlai
1641 W. 47th St.
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
jis niekuomet neapvils,”
TeL Drover 5832
kė
jau
jie
tenai
nemažai
jungė Į vieną valstiją, ku
230 Broadvvay,
Nevv V°rk, N. Y.
Atlkikanie vinokl eleetrikos
rašo ponas (leo. lllatky,
(Strbą piginus gerbtus ir grel
riai reikėjo turėti visokius gimnaziją ir akademiją, tuėiaus, negu kiti. Suvedant eleeWindler, Pa., liepos 11 d.
tros dratas Į narnos; geso ir
timiiimmimiiiiimimiiiiiiiiuimmiimiiiimimmimimimiiiiiiimiiimiiiii]
reikalus su kitomis valstijų- rėjo
prisiauklėję
didelį
eleektros lempas. Taisome mo
1917
m.
Kaina
$1.00 aplin
torus, fanus ir visokius dalyt,
mis, daryti su jomis sutar- skaičių prityrusią mokyto
kas surištus su TJeetrika.
kose. — Trinerio LinimenReikale suteikiame patarimą
tis, tai būtinai pasidarė rei- ją- Atpludus Lietuvon pro
ir apkninnojame darbą.
tas
yra
geriausis
ginklas
kalingas raštas. Mindaugas testantams, kovai su jai# di
pirmas rašo raštus i pope- desnis mokslas pasidarė la prieš Įsisenėjusius priešus:
žiu, išduoda užrašus kry bai reikalingas, ir Vilniaus reumatizmą ir neuralgiją.
žiuočiams. Visi tie raštai ra vyskupas Protasevleius pa Jis greitai gelbsti atsitiki-i
Pan. Ser. Pėt. Vakarais
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui dešyti lotiniškai, be abejo, vo siryžo parsikviesti Lietu mubse išsisukimu, sutinimu
Užlieta 1899
5
positorių
yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
von jėzuitus. 1570 metais jė ir atgaivina pailsusius mus
kiečiu dvasiškuos.
Teisių Kursai
5 valandose.
Kaina
zuitai Įkuria Vilniuje pir kulus arba kojas.
Aukštesnes Mok. Kursai
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musą Sa
Augant Lietuvos valstijai, mąją gimnaziją, o bent kiek 25 ir 50c. aptiekose, k rasa KI RŠAI MILITAIUŠKOSE TEISKSE
LEIDI SLINKTI
Rudeninis Terminas prasidės Ser. 12.
5 vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
vis daugiaus atsiranda rei toliau, 1579 metais, gavę 35 ir 60e. .Tos Triner, Ma- Norint Kafaliogo ir kitų žinių.
•SAVO PLAUKAMS?!•
"Studila anie Teises”. Atvažiuokite ar
Neturėsi
daugiau
kalS valabdai vakare.
kalu Lietuvos kunigaik popežiaus ir karaliaus pa nufaeturing Chemist, 1333- ba nurašykite Edvvard T. T.ee. Dean
tunuotų, resvų, krintan
ltooni 20!) — 35 N. Dearborn St„ i
Musą depozitoriai yra apsaugoti
čių, pleiskanuotų, ap
ščiams su kitu kraštu valdo tvirtinimą, atidaro pirmąją 1339 So. Ashland Avė., Chi Chicago.
mirusių,
žodžiu—ligui
Telefonas Central 4669 Offisas atda
Kapitalu ir Pervirsimu $5,100,000.00.
vais, raštas darosi vis rei Lietuvoje augštesnę mokyk cago, 111.
ras dienomis ir vakarais.
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
kalingesnių. Prie Lietuvos lą — Vilniaus akademiją su
rrorm minui mn
nes tas daro Tau ne
apsakomą
nemalonumą
5 yra kviečiami atsilankyti.
FARM0S! |R p Bradchuli$ =
kunigaikščiu dvarų atsiran išgnldinėjimu
filosofijos, FARMOSD
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot ® musų su
da nuolatiniai sekretoriai. teologijos ir liuosują mok
S Lietuvis Advokatas
taisytus plaukams vais
Turinie
dvi
puikias
pra

Žinome, kad prie Gedimino slą. 1614 metais Įvesta Vil
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
ATTORNET AT LAW
vaistų už “Dermafugą” nėra!
dirbtas
faunas.
Viena
42
sekretorių priedermę pildė niaus akademijoje ir teisią
• 105 \V. Monroe. Cor. Clark St.
"Dermafuga” padarys tą, kad Ta
• Room 1207 Tel. RandolDh 5598.
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
kataliką vienuoliai — domi išguldinėjimas, taip jog jė akrai, beveik visa išdirbta, •
CHICĄGp. ILLLA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty-1
ra, •pleiskanos išnyks ant visados,
ninkonai ir pranciškonai. zuitu akademijai, lig pilnam 2 akrai žieminiu kviečią dar
S Gyv.: Š112 rf? RatetM ■«.
• o plaukai niekad daugiau neslinks.
Priešais City Hali
I
Pr patiems kunigaikščiams universitetui betruko medi nenupjauti. Puokus septy •
Telephone Yardi 2890
• Busi patenkintas savo plaukais! Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams, <IIIIIIUIIIIIIIIIIIilllllllllll!lllllllll!llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
kambarių
namas,
rašto mokslas pasidarė bū cinos (gydymo) mokslo, ku- nių
, nes pats gali turėti
1
dar dailesnius!
j
Reikalaujant jprisiusime Tau pačt'a
tinai reikalingas. Todėl Kei- rio tečiau jie ir paskiau ne Į gera stonia. Prie puikaus !
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
■ ežero.
Pusė aptverta dra-l
stutis, paėmęs nelaisvėn vie- Ii vedė.
CAPITALIZED $750,000.
lėšų, gausi išban/lymui dėžutę “Dern, vokiečių kunigu apgy- ' ,T(.zuitai „
Iaikui
i ta 1 mylia nuo stoties " ir
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
yendiuo jį savo dvare Traį sav() ,.ankas Lietuvoa krautuvės, 3—4 mvlios
nuo
•
ARGIL SPECIALTIES CO.,,
kuose ir padarė jį savo vai-' •a,„lim(> mokinlm? ir ^.į,,. nuo mokslainės, 5 mylios
•
Dept. 15
i
•
Plymouth, Pa.
P.
O.
Box
37,
Philadelphia,
Pa.,
6 niokv topi.
.'
ijinią. Vilniaus gimnazija ir nuo miesto. Prekė $3000
Kapitalas su perviršiu
/ Plačiau Lietuvoje ėmė Į akademija sutraukė netru- reikia Įmokėti $1000 dau
$200,000.00
skleisties apšvieta drauge į kus daug mokiniu. 1586 mė giau nereiks mokėt per tris
Šitoji Banka prižiūrimi
metus
po
trijų
metą
dar
tuliais
mokinosi
tose
mokvklol z.MIRSK,, KAD TURI SKILVĮ.
są krikščionių tikėjimo plč
Suvienytą Valstiją valdžios
Viena iš šių lentelių yra labai gera
700
mokiniu,
mokytoju
Į
™
si
4
me,tus
i
^
in(
’
kf
‘
ti
liku
'
timusi. Lietuvoje, kaip ir se
Moka 3 nuošimčius nuo sudė po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną.
Parduodama pas
Antra yra 80 akru
kituose Vakarą Europos Į ^uvo 54. Paskui tas skaičius į s*u8’
tą pinigų. Galima susikalbėt visus aptiekorius.
86
kraštuose, mokslas plėtėsi dar labiau pakilo. Ilgainiu 1 didu™°, 25 nkrai dirbamos lietuviškai.
« Ak SŽ.a a.P
X H,«
yra laimingai perėjus savo bandymo scena, .šį gerai suiš vienuolynu. Prie vienuo Vilniaus jėzuitai atidarė sa-l 15 akrą lengvai išdirbti. 40
G. N. Postlethwaite,
kapitaltznotn korporacija moka reguliariai kas mėnuo dlakrą
apaugus
dideliais
me

lynu ir šiaip jau prie didės- (vo gimnazijas ir kituose
videntus savo šerininkams beveik per metus. Jau dabar
iždininkas.
yra dvilika gerų aliejaus šulinių. “Ella F.” šulinis, pra
niu bažnyčią ir miestuose .Lietuvos miestuose: Kaune, džiais, pusė aptverta dra- Mandagus patarnavimas.
dėjęs duoti daugiau aliejaus negu "Harriet E” arba "L<r.
Dvi didelės stubos.
Cogssvell"
atsirado Lietuvoje pirmo-! Kražiuose. Lietuvos jauno tais.
šį korporacija yra saugiai ir ekonomiškai valdoma.
viena
visai
nauja,
gera
barDabar geras laikas pirkti.
sios pradinės mokyklos.
Įmui
nebereikėjo
ieškoti
Paskutiniais laikais kaip vyrai taip ir moteris deda sa
1
vo pinigus j gerus stock's kur jiems atneša nauda.
mokslo ir su juo sujungtą | n<‘ 2 nauji budinkai. 4‘invLietuvių Kolonijoj kelios ge
Skaitykite nauja Proąpectus kuris yra ką tik iš
1
The
Great
Wtstern
Smel..
Keturioliktame amžiuje,
leistas. Tas jus daug išmokys kaip buria moterų susior
teisią svetur, galėjo vis tai lios nuo miesto. Prekė ant
ros farinos. Rašykit, o nereiks
ganizavę daro pasekminga biznį aliejaus korporacijoj.
kada Lietuva paliko krik
Gali prisidėti prie jų dabar.
įgyti savo krašte, jėzuitą šitos fanuos yra $3000, rei v ting and Rifining Go. | mokėt brangiau per agentus.
ščioniška, mokslas kituosft
l
4lsl
&
Willic,
St.,
Chicago.
Jit.
I
mokyklose, kurios nebuvo kia įmokėt $800 ir kas me
Kasykite arba telefonuokite
Taipgi jau turiu naujo medaus
Vakarinės Europos kraš
o gausite Propectus šiendien.
neikiek menkesnės už kitu tai' po $200, priežastis dėl
tuose buvo jau žymiai paki
kuri parduosiu cišto.
kraštu tokias pat mokyklas. pardavimo.
Šimtai pigią
Woman’s Federal Oil Go. Of America
lęs, buvo jau Įsteigta tens-i’
nedirbtą farmą. Atsiliepki
Taip
A
’
ilniaus
akademijos
Executive Office* and Sales Dept.
daug universitetu. Jogaila
įsteigė
Krakove pirmąjį Įmokytoją iš pradžios buvo te greitu laiku vpatiškai ar-i
1311 Mallers Building,
CHICAGO.
ba lašku.
Telephone* Majestic 7362-7363
P. 0. Bot 36 HIRT, MIGH.
universitetą lenkams. Plė- nemaža svetimtaučiu, bet ilM. J. Augulis,
čianties Kataliką Bažnyčiai gamini jėzuitai užsiauklėjo
Eagle River, Wis
Lietuvoje, turėjo joje kilti savo mokytoju iš lenkų ir
ir apšvieta, žinia, visu-pir- lietuviu. Išguldomoji kalba,
KUOMET KITOMIS MAISTAS
niu skaitymo ir rašymo kaip ir svetur, buvo lotiniš- c
KENKIA, UI
mokslas, taigi pats pradinis. ka. Net balgsianties aštuo H
amžiui
garsus
Viešpataujant Jogailos sū nioliktam
Dieninės ir Vakarinės Teisių J
EAGLE
nui Kazimierui, XV amžiuje astronomas Počobutas ne
- BHAND
KIIhsos. 22 metu užtikrintas
CONDENSEO
' atsiranda Vilniuje prie ka galėjo suprasti, kaip galima
pasiseki man.
1 800 mokiniu
šia mokykla
užbaigė — 3
tedros bažnyčios pirmoji butu mokslo dalykuose lotiZ'
Metu
Praktikos
Kursai. Vaibent kiek didesnė mokykla nišką kalbą pakeisti lenkiš
pasirodė pilnai atsakančiu
džlos exainlnaeljas
pareinu
Užlaikomo laikro
tūkstančiams
kūdikių. Eagle.
lyg kokia gimnazija. 1514 ka.
o nuo 66<^ Iki 100% mokinių,
džius
Ir laikrodėlius,
Brand pienas yra plačiaus
auksinius žiedus, šllubl
metais Įsteigta Vilniuje an
vartojamas kūdikiams, negu
Nuo pusės septyniolikto p Geriausi Kllaslnlat — Kamnlua ir deimantinius,
bent vienas maistas, jisai
tra panaši mokykla. Jos amžiaus, apmirus visokiam 0 bariai visam Mieste.
muslkaa,
gramofonus
buvęs visų vadu suvirtam
su lietuviškais rekor
šešiasdešimts
metų.
Jei
jūsų
Visi
kursai
atdari
Moterims
Įkūrėju buvo žinotais mok gyvenimui Lietuvoje, mok
kūdikis nežindomas. tai duo
dais, koncertinas, ant
kite jam Borden's Eagle
kurių gali groti Ir ne
slo vvras Žemaičių vysku slas krinta ir jėzuitą mo-| Rudeninis Terminas Atsi
Brand Condensed Milk,
mokantis visokius Šo
darys
Rugsėjo
17-tą.
likirpk šj apskelbimą ir prisiųsk
pijos kanauninkas Ilozius, kyklose. Teeiaus netrukus
ktus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
Borden's Condensod Milk Co,
Prirengiame dėl Kolegijos. Teistu.
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
ispanas. 1509 metais atsi atsiranda Lietuvoje naujos Medeetnos, Dnntų Gydymo, EnžlnieNew York City. N. Y
Dirbu visokius ženklelius dol Draugysčių. Taipgi taisomo
o apturėsite nurodymus lietuviu
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallškus instrumentus
danginę tuomet Lietuvon mokyklos vienuoliu pijarų. rystės, greitų laikų. Norint dykai
kalboj,
kaip
tą
piroą
tgi
toti.
Katalogo adresuokite: Phaneelior .1.
Ir revolverius. Savo darbą gvarnntnojame. Musų kainos ant vis
protestantai savo mokslui Jėzuitai nenorėdami užleisti J. Tobias, SS W. Jaekson Blv«l, Tel.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlc.agos orderius ga
lite siųsti per laiškus.
Aklėisti pasirūpino irgi įsi pijams,.jma vėl labiau m- Wabash 0593.
STEPONAS P. KAZLAWSKI
kurti Vilniuje savo mokyk pinties savo mokyklomis,
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
lą. Bet visą tą mokyklų ma mokslas jose bent kiek ntar
TETI.EPRėiVF DROVFTR 7809
ža buvo visai Lietuvai. To
Kstslogą vi-l-ms ,1
. kas tik prlsiij.'i
'.tan i i
dėl, M j orai skvo vaidams
mokyti samdydavo į narnąs Į

APšVIETOS PLĖTIMA
SIS LIETUVOJE SENO
VĖS LAIKAIS.
i>

Penkdešimlmelinis Apvaiksčiojimas

The

V

HibeVnian Bank

SECURITY BANK

IŠRADĖJAI!!

THE ELECTRIC SHOP

THE JOHN MARSHAL
Law
School

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančiij.

KAM

State Bank of Cliicago

Plymouth National

W0MAN’S

ANK

FEDERAL

ALIEJUS

F 4RM0S

MICHIGANO ŪKININKAS

L

TEISIU

A

PASISKELBIMAS “DRAUGE”
ATNEŠA DIDELĘ NAUDA-

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

CHICAGŪJE

<<

draugas

>>

«
t;

/

18th Street ir Union Avenue
s•■

\

i

*

I

Ketvergus, rugp. 30, 1917 m.

LIETUVIAI

,

m

i

lies

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos

Nuimamo Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose.

4852 South Ashland Avenue,

*s»sr»i

s 23IZ

LAIKRA»TM ii
Si

“GARSAS

M* !

i
.
UŽTAT mes turime pirkti pas
tuo*^ kMviO'garsinasi pas mus.
jiems gerinti jų
bbteK uštat, kad jie padeda
mums::
::

, SKAITYKITI IK PLATMKITB

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

n

CINĄ UTARNINKAI*. KKTVCUOAI* IR SUBATOMI*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS“ visuomet turi viso to, kas darbininkui

svarbu, naudinga, indomu ir suprantam!

$3 00
$1.50
$4 00
$4.25
3c.

”

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

FQWB

So. Boston, Mass.

Beveik per keturias dešimts niiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimimimiiiiiiiiiiimmiiiii
metų, jis yra rekomenduoja
mas per daktarus, slaugintojas (nurses) kaipo geriausias
LIETUVOS v x ČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
POAVDERIS DEL KŪDIKIŲ.

“VYTIS,,

Taip-pat

vartojamas

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKKAįjTES AMERIKOJE.

dėl

mitrukusiu

ranku.

karšėio.

saulės nudegimo ir tt.

ktakd mennen ciiemicae

Vaisbaženkli* i —
n. e. 5

co., xtwARK,

1800 W. 46 St.,

------- ::-------

Chicago, fu.

g

jeį pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plo
si tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo uždos vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti
: didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietuvos reikalų.

s,.

Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių, • kurie
yra pargabenri
iš Europos. Pa
siskubinkite su
K užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turim'e
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

No. 1437. KaroUai įvairių spal
iu. Keikalatinaut paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Leneiugeltsl ,r kryželis wtorai auksuoti kainu su prisinutimų 75c.
Kalto
Akmenėlio ka
No. U*, n
*
s
a i y, ridini. Storai auksuotas
imas leneiil3';*; gelis IS kryželis,
Gvaruntiioti
ant 5 meto. Kaina su prisiuntimu tik ................................. $1.25

i «■

S -ŠĮ

Katultoje metanas $1.5U; lųysoioėiol ’Sc.
Lietuvos Vyėiij organlzavijos nariams siunčiamos ui jiiėnesiuM mokestis.
Adresas;
“VYTIS”

TiiiiiiimiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiiimiiiiiimiiiimiimmimiiiiimiiiMit
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Lalkraitls leidžiamas Kunigą Marijonų Cblcagoj*
eina du kartu Į mėaeaj

5
e

N'o. I 150. (•alli:;:> gauti įvairiu
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man- Gold”.
luitui t įloti nnt 5
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėmutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su prfsiuntimu -................................. $2.00

'

l.Žsisakant paminėkite numerį Ir kokios s|«lvos norite. Pinigus
galite siųsti išperkant Moncy OnliT, registruotame
laiške, arba
vien<*entiuiais krasos ženkleliais. Adresuokite: _
•_
•

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katalikų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius

g

• užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
V KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio -- 5c.
* Agentams už metinę prenumeratą duodame 30o., ub>
g, pavienius numerius po 2c.
5 Adresas i
"TIKYBA IR DORA'

i

1631’ W. North Avė,

*

Chicago, l»

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelį;

s

Jtigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje

DRAUGAS PUBLISHING CO.
Chicago, III.

1800 W. 46th Street

Išėjo iš Spaudos *

Remkime tuos,- kurie mus remia.

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

: so

a

O
•
°
o

•

................................................................................................. i........ .

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelią
“6V1ESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.
“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

ZKUrtŽtf Liatswiif R.-K. Moksleivių Susiu.

ORGANAS

“Garsas”
456 Grand Str.

Brooklyn, Na Y<

“ŠVIESA"

k.

Si

“MOKSLEIVIS”

“CJAKSO” pri'utiaierata uitlanm yi.ott, pusiu. — Sl.tHk

J
«

Mažasis Katalikų Ti-

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

o

‘(iAItsAS" yra vi«tm geriau
O ėdu ir svarMauslų Amerikos Ue
• tuvių katalikų liUkraMČių.
_
t*
o
“CAKSII”
saiMlarbiiiiiikauJa
• Kabiausieji Amerikos
lietuviŲ
M
rašytojai, publicistai, visuoiueo n bitukui.

•O

*

«n A D D I M I M IZ A

TALKU M

“tJAKS.AM” < Imm kas krtver- °
'• KM dkfc-Ue g-puslapių, 7 kol., o
formate.
a

o

Chicago, UI.

Reikalaukite pas agentas arba

TParhiduu&lfco-mKA-o ferma su kJIiiH*8?? sBJBįais, ititCTKeffUfcl '
17 karvių, 3 nrkll»4, IVudinkai geri. Kainu <512,000. Tinnkėii veikia,
*2,000. Likusius ant I1k» išmokesnio, aid 4 nuošimčio. Kas nori tiirkt) ar.mainyti atsišaukite per laišku nas:

TIR, kurie garsinasi musų laiktaštyje, padeda mums gerinti
jį; dėl musų skaitytojų.
::.;:

—::—::—

Užrubežyje
Vienas numeris

MES geriname, šį laikraštį sa
vo skaitytojams.
::

Kaip jau nesykj patėniijau laikraščiuose, nepuriose
lietuvių kolonijose, socialis
tai nuigia tani tikras pra
kalbas, kad suradus 'daiH
giaus narių i socialistų Są-

Vestuvių, Draugijų,

Kliubų ir Šeimynų Specijališkuiiias.

AUKSUOTI. ROŽANČIAI

RACINE, WIS>.

Grupų,

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkėje
”

kur inokslasėSį
•
.4.1 • i-i Si
11 apS\ letil yla Skiciuziaiua, 2
P. A. VIAZLIKA,
ten meilė ir vienybė randa ®
,14, 34, įlos 5S,
( AMPBKbl.sroirr. AVIS/
«
sau vietą ir sustiprina visų
«a«3»:itKais*:i
dVasią.
'
5 d. rugpjūčio š. m. Liet.'
APSVARSTYKITE GERAI.
i
Vyčių 88 kp. surengė tyra
Ar galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti? ,
S
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
H
me ore išvažiavimą.
Išva
Ar galėtų kitas auksorius Jumis darbais — užganė- M
dinti? M
žiavimas buvo be svaiginan
Paklauskytc lietuvių kurie žino. Visados toisingas patarnavimas.
čių gėrimų, su visokiais žai
K. NURKAITIS
slais bei lenktinėmis.
Su
1617 N. Robey Street,
North Ąve. ir Mliwaukee į”j
rengimui
to
išvažiavimo
daugiausia pasidarbavo Pe
tras Erčius, vyčių maršalka, HiiiiiiiitHmiiiHiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiif
Antanas Kudžius, pirminiu-1'
kas ir Marijona Harkiute
yicc- pirmininkė ir kiti.
Vytis
OaVimąSl,

"

Yavda
;-st

lu iiiiiu iu iiu iiiiiiiiiiiiiiim iiiiiittin iu iiu iiiiim iiK iiiiiiii

v

TelolouM

Ne taip senovės tėvai gyveno,
Kaip skurstame vargšai šiendieną;
Paklausk, jei nori, tėvučio seno,
Ar n’eina blogyn vis kasdieną?
Ne tiek jie.turtų tada turėjo;
Ne tąip ii' žemės išbrangino:
»
Bet savo šalį daugiau mylėjo:
‘ Amerikon nesidangino.
Nebuvo laisvės, bet neregėta
Nei, tiek be drausmės ištvirkimo;
Nebuvo rašto, bet negirdėta
Nei tokio bedievių auginio.
Nelengvą nešė po ponais naštą
Valstietis, retai nusiminęs:
Skambėjo dainos po visą kraštą,
Skambėjo linksmai >utartjnės.
Smagu fas buvo, nuo sutartinių
Kad girių gaudė užimąs!
(Jražu kaip džiaugės linksmų šeštinių
Sulaukęs musų jauniipas.
O girios, girios!... atmint malonu:
Jos buvo Dievo, ne dvaro:
Ten slėpės žmonės ne tik nuo ponų:
Nuo dvaro, nuo maro ir karo.
Ne taip senovės tėvai, .gyveno,
Kaip skurstame vargšai šiandieną;
, Paklausk, jei nori, tėvučio seno,
Ar n’eina blogyn vis kasdieną?
’ Maironis.

AMERIKOJE

,

DRAUGAS”

SENUKO DAINA,

visi bus liuosi nuo kuriuo-' Supreine Court išleido nutariMK;nro#,rkW4Avfil?':^pisifašyT friifi* prieš National Cflldl Reį socialistus.,
liacino lic- gister, tuomet susitverė Ametuviški socialistai, ir gi su rican Casb Register Co., kuri
manė pasinaudoti ta pačia turi 22 agentūras didesnuose
proga, kad sustiprintų su-; miestuose Suvienytu Valstijų,
smukusią jų kuopą ir nors gvarantuoja kad jų išpardavikelutą nosusipratiųąiy prisi- įniui siekia $40,000 j mėnesį,
fA,
traukti prie socidMetų Są ♦ Jie buvo iųkorporuoti ant
jungos.
Štai 19‘d. rugpjū $280,000 bet kadangi-didžiu
.Lietuvos \ ycių 8b kuopa
čio jie surengė pikniką su mas registerų šioj Sulijo yra
22 liepos neUeliniaino savo
ir
prakalbomis, Union Parke? parduoti ant išmokeščio
susirniKimu nutarė surengti
Kalbėtojas buvo pakviestas pasirodė reikalas padidinti kais\aziavimą ir pusę penio,
Jįs savo pra- P*tala užtat jie nubalsavo kad
iš Ohicagos.
Koks bus nuo iš važia vinto,
kabioje ĮKismerkė katalikiš 'parduosiu savo parinkto stock
paskyrė pagerinimui svetai
ką visuomenę, plūdo, zauni u > $300,000.
nes. mat Uarapijai taip pa
Šį kompanija nuo pat prajo visokius niekniekius, į ku
tiko vyėių j Kuopa, kad, net,
riuo« gal ir l aikai netikėtu, Ižios yra buvus viena iš pa
sušaukė tani tikslui susirin jungą, aiškindami, kąd tie ,sekmi^ausH Jr iš raportą
kimu, t. jyį 5 tipl paisymo Po to jis ėmė visą gerkle Palatiniais laikais sužinotą
svetainės ir nutarė " neatsi
rėkti': kurie norite išvengti kad kiekviena nienesj jeigu
žvelgiant į išlaidas pataisy šios karės, visi šiandien sto nina $50,000 iš kurių jie už
ti svetainę, kur jauni vy kite. į socialistą Sąjungą, dirba apie $12,000 kas mėnuo
čiui turėtų vietos smagiai nes ryto gal bus pervėlu. arba 4 sykius paėmus parink
praleisti vakarus.
Tad ir!
ta stock’o,
ir taip jie yra
Bet raei n iečiai lietuviai grei
laųg
stock
’
o
pardavė apari
vyčių kuopa nutarė kiek tai suprato socialistų veid
galėdama remti tų darbą, mainiškumą ir išsiskirstė mėnesinių jeigu iš didesniųjų
vtompanijų pavvzdin Standard
rengiant pasilinksminimus namolei.
Ponas kalbėtojas
ir kitokius vakarėlius ir pcl pasiliko tik su keletą rau )il Companv kurios siuųa bu
vo $00,000 tai yra tiktai vienai
nų dalyties pusiau su Sv, donkaklių.
jliio’s Valstijai.
Juozapo parap.
Jauniems
Netikėkite tokiem sočiau
American Casb Register da
vyeiahis, seni .vyčiai pata listų prižadams.
Jie gau bar stori ant tokių pamatų
rė įkurti ateinančiai žie dydami žuvis socialistiškan
t
mai vakarinę mokyklą, kas bučiun, tyčia dhimsčia van kur jai didelę ateitis laukia ir
odei patartina
kaip greitai
sutikta su didžiausiu džiau denį.
J. E.,
galinti pirkti šio stock’o, nes
gsmu. Nutarta, kad kuopos
gal kitos tokios progos nebus.
(Apgars.)
valdyba pasirūpintų vakari
nių kursų įsteigimu ir nuo- AMERICAN CASH REGISTER 00.
savio knygynėlio atidarymu.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tam tikslui gerbiamas kun.
Pasekmingiauria biznį 'vare
Magnus Kazėnas žadėjo už
“DRAUGĄ“
leisti vieną didžiulę spintą, Europoj per šešius metus. Ko
kuri yra įmūryta į bažnyti- kie du metai atgalios kuomet
nęs svetainės sieną. Dauge
lis vyčių išreikšdami norą §
SVARBIOS ŽINIOS
r NUO'
turėti savo knygynėlį, paža
dėjo aukų pinigais ir kny-18
LIETUVIU ŪKININKU DRAUGUOS
gomis, kaip greitai svetainė a
KSTR.t
a kerų fa ima su gėriais hiiilinkail, 1OO akevu dirbamos, libus ištaisyta.
j S kusl 240
Keros, ((irtos ir ganyklos. Kaina SIO.OOO. .Muiiio.yi i Cąicagos įlav
Valio vvčinf'pžl'.j >g^>yįrbrr
inus arba, Mllwtok«įj4;SlięiM>yKaii ir 4dAs^Mtetijakino
,
.

4

VUnatinii mėnesini■ lietuvių moksleivių laikraitia.
Jame talpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; pašei mat. 50 a.
«Uiai$akyk tuojaaa:
Pr. JuiUiti*. 20 W«b«t«r St, Montallo, Mu«.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

1

“ŠVIESA”,

46 Gongress Are.,

kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St., v
Chicago UI.
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatinga! nuošimtis.
Woterbury, Conn.

IIINIHHIUUIINIHIIIIIIIUUIIIIUIIIIHIIHMUI

Pelnas eis Šv. Kaziinioro Seserų Vienuolynui,

MBMMMK

1 DRAUGAS

t

Ketvertas, nigp. 30, 1917 m.

>»

U
•t
ANT RANDOS.
•f.
vo piknikauti. Žmonių pri- Ta> nuopelnas buvo sekau
vaigžde M
čoi
šeimininkių:
pp.
Tamu

8
,važia v*
;ipie tris tukstan, $65 .4)0 ncužninkėtn raudos už lai- t-i
ląnui $350.08 plano. .Jeigu užmokėsi J
Ė
Įčius.
Kiek ten buvo drau levičiūtės, .Jovaičiutės ir
$65.00, uaię-i iųUtėtju* pianus.
Alatšaukite | Plano Storam* nonse,
Bell
giško šnekučia vimosi, kiek < liriotaitės.
1151 W. Mndison St. Atdara vakarais
Savaitinis Laikraštis •
Vėl
žaista.
K.
Mikalaus

----------------,U»
žaidimu ir visokiu lošimu ir
Parsiduoda mažai vartotas a ritoišeina kas pėtnyčin
kiek linksmumo; tik tas ga kas, kuopos iždininkas iri
mobllius-trokas vežantis iki 2 4nnq.
tbtografistas,
dailiai
susta

Gerai užlaikytas. Geras motorls. Sa
li suprasti kas pik'ninke bu
Kaina metams:
vininkui nebereikalingas — parsi
tęs
visus
eilėmis,
nuėmė
pa

vo.
Kv.
.Jurgio
parap.
žmo

duoda
labai
pigiai.
Atstšanklto
|
T0WN OF LAKE.
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
“Draugo” Administracija, 1800 W.
nės gali pasididžiuoti ir pa veiksi ą.
8th Street.
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. y
Galop sukilome ruošties
sidžiaugti su buvusiu pikni
Gegužinė.
Adresas pinigams ir ko- h
NORTII SIDE
ku.
Nedažnai parapijoms namo. Sustojome būryje! ir
Reikalaudami kambario dėl pagy
suvienytais .balsais galingai
respondenci joms:
venimo malonėkite atsLšaukli po No.
Rugpjūčio 26-ta d. š m. taip g'ali susiėję draugiškai
Jeigu manai permainyti savo gyvenimo arba
1626 N.. \Vineliester Avė., unt S-ėlų
ALRKM Sa-gos 21ma kp.1 pasilinksminti ir padaryti,,ūždamasont£r ^Lietuva lelubų. Tūrių 2 kambarius, Avarini už
biznio vieta šį rudenį, neatidėliok mums duoti
laikytus, dėl dviejų ypatų, n rImi gal
11
v.vnė musiji.’*! Mintys- iš
du draugai norėtų viena kambarį įka
žinia apie perkraustima telefono.
turėjo sėnnnnšką išvažiavi parapijai nauda.
linti.
1 induos dabarties nusviro Į
Ut
I
Visi patogumai, arti galvekarlų
mą i Mąrquctte Parką, ne Į
ir elevatoriaus.
Tik vienas nėgcisUnas in neaiškią, bet pasitikėjimo ir
toli šv. Kazimiero lietuvi
cidentas laivo apsireiškęs vilties pilną ateiti. Balsas I
ANT PARDAVIMO.
•
ku seserų vienuolvno. Die tarpi*
besilinksminančios kilo. skleidėsi.
yra prašoma duoti nuo Rugsėjo 15-tai iki Spa
Xe
vienas
[
na pasitaikė labai graži
EXTR1.
lio 15-tai.
minios.
Mat koks svetim svetimtautis akis į mus at-j
Jauna pora priversta paaukauti
Musu
sąjungietės,
kaip
į savo puikius, beveik naujus rakan
tautis nekaltai užkabino lie- kreipė.
d,į
Beržai dar žemiau!
dus už retai pigių kalną, $180.00 se
geros namu gaspadinės viuvį; dar negana jam to, bet nulenkė šakas; ąžuolai — ir
klyčios setas, tikros skaros už $33.
bos rūpestingai buvo pasi
Vėliausios mados valgomojo ir mie
is paleido kakarinę, kad vi- tie lingavo viršūnėmis, gal
gamojo kambario rakandus, 2 pui
^Nereikia
Mokėti)
rengusios prie minėto išva8
kia divonn, davenport, taipgi $325
įs išnmšiąs.
Žinoma, lie- atsiminė, kad musu bočiai
pianu"
su
23
m.
gvarancija
už
$113
ir
HUiittiftiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiin
•rengtisio prie minėto išvp
$223 Vletrola su brangiais rekordais
aviai nenusigando jo gra senovėje juos gerbė ir prie
Duokite Žinia Apie Perkraustima Telefono
už $60.00.. šis yra retas pigumas ir
žiavimo.
Susirinkus svr
JOSEPH 0. W0L0K
jums apsimokės patirti nežiūrint kur
miniu, bet paėmė ir išmetė j u savo dievams garbę duo
čiu gražiam būreliui. pras:
Jus gyvenat. Viskas vartota vos 0
LIETUVIS ADVOKATAS
DABAR
į iš daržo.
Išmestas už davo... Uždainavę: “'Eisim,
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
Kamb.
32 4 National Life Bld| 3
dėjo Įvairus lietuviški žaidi
ną. Atsišaukite tuojaits. Gyvenimo
voros
dar
grasino
atkerši

19 So. LaSalle St.,
vieta:
1022
So.
Kedzlc
Avė.,
arti
22broliai,
namo...
”
patraukė

Commercial Department
iriai — lenktynės, sviedinį*
Vakarais 158C Milivaukea Ava 3
ros gtv., Chieago, 111.
jimu.
me
į
namus.
Central <390
(bolės
metimas),
Įvairiu
Chieago Telephone Company
Raaldence Humbold 97
dainelių
niūniavimai
ir
P. S.
Tas kaip ir buvo sugadi
" A. A. SLAKIS
CHICAGO. IL.
1.1. Apie pavakarį atvažiavo nęs besilinksminančiu ūpą,
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
ir vietinės parapijos kuni bet įaskiaii žmonių ūpas pa,LIET. VYČIŲ CHICAGOS
DYKAI $12.00 VERTAS.
l’aieškau puseserės, Marės MlleADVOKATAS
Žodynas Anglu. Rusų,“Prancūzų fr rintės po vyrui Kunieka paeinančios
gai, X. Pakalnis ir J. Stat sitaisč ir visi iki vėlumos
Lotynu kalbu: 470 puslapiu:
7000 Suvalkų gub., Vilkaviškio., pavieto
APSKRIČIO CHORO
;«*»*a*»#8* •*♦*♦*♦*•*♦*♦*«
Miesto Ofisas:
Room 324
spalvuotu .iliustracijų; 4OJ3O geogra- Gražisk|V «">■'">. Graužlžkų kaimo
kus.
Jųdviejų atsilanky kuogražiausiai linksminosi,
Tel. Drover 7042
IŠVAŽIAVIMAS, 1
10
So.
LaSalle
SL,
Chieago,
III.
fiškų dalyku.' BOOO biografiškų ap- B Į’ P"t P®““*1““ dcdės žuvusio Ka
mas dar daugiau suteikė pasilinksminę keliavo na
mšymu; taisyklės, ištarimui ir para- >»•'*«“* V-kvonio gniino ir kaimo.
Tek Randolph 5248
Dr. C. 2. Vezelis
šymiii žodžių. Mes pasiusime jums Meldžiu greitai atsišaukti sekančiu
gero ūpo ii- išvažiavimo tik mo.
adresu:
Rugpjūčio 19 d. Liet. Vy šita žodynų dykai su 12 didelių įvai
LIETUVIS DENTISTAS
S. KUBILIUS
Gyvenimo vieta
firmų katalogų. Prisluskite mums
slas pajvairėjo visokerio
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Piknike buvęs. čiu ('hieagos apskričio cho rių
P.
O.
Ilox
121
Port
Carbon,
Pa.
*265 So. Halsted Street
•JS centuą apmokėjimui siuntime lė
Nedėliomis pagal sutarimų
pais margumynais.
šų. ) ... ' 1
TeL Drover 5328
4712 So. Ashland Avė.
ras AVillumet parke Įrengė
I.EAVIS NELSON,
(35) Paleškau dėdės Jono Mačiulio, paarti 47-tos gatvės
Vakarui atėjus, sunku bu
Rremerton, AVash. ejna jjį Raseinių pavieto Jokūbaičių
išvažiavimą.
Oras buvo Box 187
CICERO,
ILL.
vo ir sulaikyti Įsisiūbavusį
sodžiaus, Kauno gub., girdėjau kad
gyvena Gary Ind. Jis pats ar kitas!
šiltas.
Jei ne čia-pat eže
dienos bėgų. Vieni kitus atmalonėkite pranešti sekančių adresu: i
ras, šiluma butu per daug
JOE. MERKELUNAS,
siprašynėdami bevelino sau
Per visą, savaitę jaunimas
llox 88
Dalton, III.
deja
nuvarginusi.
Miehiganb
edar ilgiau pažaisti.
liet varžomas dirbtuvėj
ir namu v
------ ■ -......................
.
.
Town of Lake nr Rrighton I*ark pa___________________________
i-T-a. J. i
■
‘ zeras atmins rugni. 19 llie- gyvenimui kambario, pas dorus šeiTai BUSI GRAŽUS! Ją išdn
naktėlė-motinėlė visus par- apystovu
I Žtat tą Vieną.'
.
. ,
.
mynllikus, Svarybėjc.. gyvenančius,
REIKALINGA Pardnvėja. Gera vie
i»a Ment.holatum Co Prieš eisiant
na.
IjinksinilKiamieS
lietukambarls turi būti nemažas. Tarp šių 1 <a gerai merginai, atsišaukite:
sivadino i namus ir saldžiai Luošą dieną — sekmadieni • •
vietų, Tovvn
nuo 46-tos
p-i — t * l i *
i
....... of lake:. ......
.
rr.ij 01171
BANKES wr
COFFF.E
STORE
tfult ištepk veidą mosėia pei ke
Viai sudarė didi'lj ratą, pa- es iki 5()-tos gan^, o Brigi.ton vark lg30 Bluc Islaml A
Chl<!
liieago. III
užmigdyno.
— stengiasi išnaudoti kuo.
1
,n,° 44-tos iki 48-tos gatvės................. .
______ _____
M 'RYKIS KIRPIMO IR DESIGNINO is vakarus, o padarys veidą tyru
žaidė Aguonėlę ir kitokiu r .Turcntlejl dėl dviejų vyri) atsakui I T(;OJ reikalingas vargoi
VYTUfiKV ir MOTERIŠKU
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
argonininkas
Lietuvaitė naudingiausia.
ti kambarį, malonėkite pranešti se mokąs atsakančiai savo amatą ir ga
APRĖDALV
išima
plėmus
raudonus,
juodus ar
.....................
Musų sistema ir ypatiškaa mokini
lietuviams žaidžiant sa kančių antrašu:
lis vesti chorą. Pogeidnutlną nevedės. mas
“DRAt’GAS”
ba šlakus ir prašalina
visokius
padarys Jus žinovu i trumpa 'a
Vietinis jaunimas, susitel vas žaismes ir šokant savus
Platesnių
informacijų delel atsi ką.
1800 'W. 40th St., Chieago, III.
spuogus
nuo
veido
Kainu
dėžu
L. VYČIŲ APSKRIČIO
šaukite:
«
Mes turime didžiausius Ir gena.
kęs Liet. Vyčiu 14 kp. rug šokius, daug svetimtaučiu
tės 50c. ir $1.00
Pinigu* gal '
REV. FR. J. RUSIS,
lūs kirplmo-designlng Ir siuvimo sk.»
CHORO UŽDAVINYS.
rius, kur mes suteiksime praktiški Siųsti ir stampomis
1300 W. 15th Avė., GARY, IND.
pjūčio 12-tą dieną Įrengė įš- rinkdavosi pasižiūrėti. Hai
patyrimą kuomet jus mokysitės.
' J. BIMKLa
Paieškan aavA dėdės Atck andre
Elektra varomos masinos m'jai.
----,važiavima, Kiversidės iniš- nuojant. dainas' publika j u Šileikos ir dviejų pusbrolių Adomo n &
i Ki-.'Vtmo skyriuose
P O. Box 36
Holbrook. Mas*.
Cnieagos apskntis zadali,„
,
,
1
“ c Knroliaus Dumčių paeinančiu Kauno ;
įį
Jus esate užkvieėlami aplankyti u
DlbNkASTlS
,
. 1
.
kuose, kad pakvėpuoti tvru prašė ranku plojimu.
3
pamatyti
musų
mokyklų
bile
laiku
—
pavieto, Kavareko parap. Punkjanų Į g
visu atsidavimu tarnauti be1
, . .
. *
dienų ir vakarais ir gauti specialia
v.
.‘ 1
♦
MKlilaus. Jie gyvena Pittsburgn, Pu
O4H
, .. .
,,
.
oru, praleisti linksmai Im
kai pigių kainų.
Išvažiavimas
visais
Žvilg- Meldžiu atsišaukti ant šiuo ndi-eisoė »•; DRA UGAS
Patrenos daromos pagal Jūsų mle
tuvui dailei.
Bus ir sveh
ADELA 'BAKŠIUTE,
S
rų—bile st&ilės arba dydžio. IS bile
sniais buvo geras. Gaivino 328 — 23th SU Detroit Mieli
Dr. PoviLis žilvi Tis i
timtaučiai supažindinti su **’ r
madų knygoa
■ ....----MASTER DESIGNING RCHOO1
Kituose miestuose
lietuviu dvasios turtais. At-j Važiavome būreliais; gat- dvasią, energiją ir suteikė
Lietuvis Gydytojas l»
J. F. lAsnicka. Perdėtlnla
-----:
--Chirurgas.
J
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
Tegul ir Paieškau .savo dėdžių Antano ii | R
einantį rudenį viename dį-,vt"kariai ližė ir švilpė; iniz- smagią valandą.
418-417. priaA City Rali
Kainuoja
tiktai
f
4208 8. Halsted St.,
Chlcag, 3
'inančin iš ! *-5
džiulyj vidumieščio teatre
mainėsi.
Štai ir vieto- daugiau būna panašiu ren- Kazio Andruškcvičių, paeinant*
Tel. Drover 7179
Vilniaus gubernijos. Kas apie Juos i
Tslsfonas McKIatoy S7M
! žinote nr jie patyO atsišaukite:
(Orkestra Hali) bus įreng-N0,
susirinko į būrį. gidnia.
*8
«
Roko -r
jroz. ANDftUSKEVieiUS
naoageilS, ;
213 Roblnson Št., lludson, N,
Dr. K, RUTKAUSKAS
ta koncertas.
Bus pasta- Yiso-ko prasimanėme: žai
.1' .
dėme
ir
dainavome.
UalV»
Gydo visokias Ligas
AKYS EGZiMIKIirjAMAS
tyta
kantata
“Broliai.”
jį
vavo
visu
gerbiamas
links

S4C7 h. Ruttn Lrt.
kimu W. N iihit
Choras prie užduotit's stro
Paieškau savo brolio Jono Lukoše
Reta progn pasitaiko dėl moteriš
mas
klebonas,
kuli.
A.
Ežerpiai rengiasi. Kantata pa
kės pnrdavėios (saloswoman)—dirbk vičiaus Ir Antano Danelio abudu paMETAMS
kol mokinėsi — Aš duodu pilnas In cino iš Kauno gub., Vilkmergės pa v.,
skis.
Kur
tik
jis
pasisuko,
viršutiniai jau pasimokyta.
MOKINKITES ANOLIftKAIl
strukcijas kaip galima pasekminga' Abelų sodžiaus. Pirmiaus abudu gy
CtlKA** *• a£e».OkA-i* Ir l FII m
CHICAGOJE
— darbais Ir užmokestis veno Chester, Pa. Meldžiu atsišauk
---------- gaukite ---------pą žiūrėjimų arba galva skauda
Choras priaugo arti 190 na ten snaudimas išsinešdavo pardavinėti
užtikrinta. — ateik šiandiena
pas ti:
$6 00
Geresnius Darbus--Geresnl mokesti
nelaukite Ilgai, bet atelttkite pa*
lauk.
maut* — Mrs. Etliel M. Durfee. Mgr.
KAROLIS
LUKOŠEVIČIUS
mane.
Aš Jums duosiu rodų Ir
riu.
Tūkstančiai vyru yra reika
<54S<^»^zz/zzzzz/zzzz<<zzZzzz<<ž^zz4>>zz<«iS!

CHICAGOS

System

Spalio 1 ma

Kraustymo Dieno

“ŽVAICSCJE” {

Trisdešimts Dienų Iškalno

3654 Richmond Str., į

Pa.

Philadelplria, i

Pašaukite Official 100

Pajieškojimai.

NUSIPIRK MOSTIES

$4.50į

1 U'omnn's Sales Dept.

1312 Mallėrs P. O. Box 51 McKees Roeks,
ir ivnbnsh

(4
Bus garbė Vyčiams, nau
Šaukia prie pietą. ”Kadįn,d«- KnmP»s Madison
da tautai iškėlus, išnešus į metus, tai pietus” — kai
plačią publiką lietuviu sie bėjo valgydami viens kitam.
los šimtmečiais išauklėtus
turi us.

Pa.

■■■■

■■■

f i k i t r

i>( h » f t

P. K. BRUCHAS

t.

TAI MUSŲ DARBAS ■

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
3
.•
'o

Rugpjūčio 22 d. š. m. L.
Vyčiu 16-ta kuopa laike su
sirinkimą. Susirinkime da
lyvavo apie 35 nariai, ...
tarta surengti vakarą su ba
liumi 23 rugsėjo, Scenoje •
bus statyta dvieju veiksmu į S
komedija, “Byla dėl lynu
markos.” Nariai prižadėjo
pagelbėti surengti Kv. Jur
gio parapijos jubilėju. Tam
tikslui buvo išrinkta komi
sija.
Pabaigoje datą prisi
rašė keturi nauji nariai, Ki
kuopa nuolat didinas. Su
sirinkimas užbaigta su lie
tuviškais žaislais ir šokiais.

Geriausia vieta pirkti Deimen
'us

Ir

aukso

išauksuotu

žiedus

laikrodėliu

aukso

,J

lencugėlu e

'ketu koloneku špilkų Ir tt Mu o
c
•u LletuviAks krautuvė yra Vie e
C
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IS didžiausiu
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seniausi*
c
hieaftoje Musu tav orai vrs te) le
g
• rs' rvaraotuot) .(» t»r«k*» n» «
.»«nė* nem kitu*
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F.l. BRUCHAS
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CHICAGO

KAVA

Neduokite save išnaudoti Jvnlrems žydeliams leiskite papuoš(I Jūsų namus šųžlngam mallorlul. Mes atllekamfe Įvairius malėvojlmo darini'-, taipgi popieniojnme kambarius prieina minusiomis
kainomis.
.......................
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės laiškų
arba y|>atlškai.

A
Nedėlioj, rugpjučio 2(1 d. G
m. įSr. Jurgio parap. įvy
j.,
koi^g/ažus piknikas Natio
Petras Cibulskis
nalMArle, Kiverside, 111. Tą
dieną oras buvo labai gra
2343 W. 23rd PI.
Chieago, Iii.
bus, dėlto labai sniegu bu-

'APMASTYMAI

VISIEM*

METAM"

IK

aVEKTEMS*

Dvi stambi knygt, po 5«u pun'aplų
Drūtai audeklu apdarytos ................................................
Popl eros .viriai lai s ........................t............................. 93.39

opleroa

vtržallal*

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą.
Ofisas 2350 S.

Tx*avitt St

Valandos 4—< Ir 7—9
Tel. Canal 3877

26
alb.

19l

Grrieaato
ltO'
no$
A<$.
kur )u$
Nt

G8»r
1«ti«ln4 mM**. Į
12c

g;t

of

I

AKKI HIPI
i«/l Mllw*ak». *,
1044 Ml|*aak«r av;
1044 MII«kaM* *«
1410 W MadPon .t,
*xor • MmIim* >t

1*44 * Cbieaau*,
1*0* Rink l.lanri *v

MII W North av
1Ž17 8. H*l«t«l at
1A» 8. Habtarf •«
<81* * 1*0, •«

COCOA

Polkas Stilius
Silestsi 42^

■o.i* Bank.,
•olygln. «t>
b*n» koki.

l-» •»

14c

tiot »

.

*4) W.ntworth kt.•»
SOUTH 8ID»

44*7 3

«TM 3 AkhlklM) .»

oR7h SIDl
W. Dlvlilon •
7*0 w. Nortb kv
*«40 Lincoln k»
4*44 Linco! o «
4414 N ri»rk S>

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8l>
|l ««

10 ■>’

Galima ų* gaut' ‘■Drango’1 apaantuvA), imoo w i«tb HC. Chieago, III
ir pas Kun
Ktantakyna
$834 We«i $fth st..
Chieago, IIL

A.

Dr. S. Biežis

|3 04

nVANlAKCKIO GYVENIMO VADOVĖLIS

A dėklu -ipduryt*.

A. MILLER

2128 West 22-ra gatvė

L

RYŽIAI

i

NAMŲ SAVININKAI!
ui

SVIESTAS

s. 45 c

Išėjo iš Spaudos

PETER

40r

:

1800 W. 46th St., Chieago, Illinois J

Korespondentas.
PO PIKNIKUI.

ž

6ABS1
isuT nardindama po 28c ir

e

DRAUGAS PUB. CO.

pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus -ugrų
žlnsln.

COFFEE
SA MTO*

e

K

3323 S. Halsted SI.

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, ‘ Piknikams ir
tt.; Programus. Kon
^titucijas ir kitus spau
tdinimo darbus
Dar
bus atliekame gražiai
greitai ir pigiai
Musą
Pavedus mum*
savo
bile
koki
spaustuvė pripildyta nau
spaudo* darbų
iausioTąis mašinomis ir nan
n e « I r . I 11 < 11
jausio styliau? raidėmis

lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais | kare. Mokinkis ge
rinu kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai ir pagriebk
gera proga. Kliasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių Stu
dentų:
pilnos instrukcijos
duodamos FrancuziAkai, Is
paniškai, ItalijoniSkai ir VoAtvažiuokite, TeleL
jkite arba rašykite.,
riL.-vAS KURSAS
30 Lekcijų — Dieną ar
C|A
Vakarais .
CENTRAL 1740
THE CHICAGO INSTITUTE
123 W. MADISON STREET.

Aat Darų, I satų Damų Ir Ator**!. o««4».w.

J

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,
M»d«MM4MMM««4»*lk8*«4k«4»«4»«4$«4M*«$MHH44ke

CHICACO
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